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Pris per person i stuga

2.599:-
• 4 övernattningar
• 4 x frukostbuffé
• 4 x 3-rätters middag
• Entré till pool 
• El, vatten och värme
• Slutstädning
• Sängkläder och handdukar

Kör-själv-resor med

Familjeparadis vid skärgården

www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84  
Öppet vardagar kl. 8.00 - 15.30 

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:
Barnrabatt: vid 2 be talande vuxna.
Expeditionsavgift på 60:-tillkommer.

Sommar i hjärtat av Harz

Enkelrum 3.199:-.
Avbeställningsskydd:
Per vuxen 135:-/Per barn 65:-.

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 5 x 3-rätters middag/buffé
• 1 x lunchpaket vid avresa

Pris per person i dubbelrum

 2.549:-
6 dagars semester på trevligt 
hotell i Braunlage, Tyskland

Hotel Achtermann
Braunlage ligger vid foten av berget 
Wurmberg och är en äkta Harzidyll 
med sina originala gamla trähus och 
floden som rinner genom staden. Här 
mitt i Harz betagande sköna natur 
ligger Braunlage omgivet av skogs-
täckta berg, porlande vattendrag och 
en mängd av utmärkta, markerade 
turer som inbjuder till vandrings- eller 
cykelturer. Ni bor på det gemytliga 
Hotel Achtermann, där värdsparet 
gör deras absolut bästa för att ge er 
bästa möjliga semester. Ni kan också 
utforska Braunlage eller åka ut på 
utflykt runtom i Harz: Goslar bjuder 
på små smala gator och är en av de 
absolut vackraste medeltidsstäderna 
i Tyskland och har tidigare vart hem-
stad för kejsaren. Också Quedlinburg 
är bestämt ett besök värd och en pro-
menad här är som att bli förd tillbaka i 
tiden, för här kan man njuta av synen 
av omkring 1200 fredade och mycket 
välbevarade korsvirkeshus. 

Valfri ankomst 
i perioden 14.6.-25.8.2009.

5 dagar i stuga på semester-
center i Grebbestad, Bohuslän

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-4 år gratis 

i förälders säng.
Max. 1 barn 5-14 år ½ pris 

i förälders rum.

Som läsare av Alekuriren får du 
dessa speciella läsar erbjudande. 
Uppge reskoden vid beställning 
– så får du automatiskt rabattpriset.

Extra säng 2.199:-. Endast slutstädning.
Avbeställningsskydd:
Per vuxen 135:-/Per barn 65:-.

Barnrabatt:
Max. 1 barn 0-3 år gratis i 

förälders säng.
Max. 4 barn 4-12 år ½ pris i 

förälders rum.

RESPRISER & RESTIPS
WWW.HAPPYDAYS.NU

Tanum Strand 

Hotel Achtermann

4 dagars långhelgEndast 2.549:- 
Ankomst torsdagar

Tanum Strand ★★★★

Tanum Strand är ett av de mest popu-
lära och familjevänliga semesterplatser 
i Sverige. Här finns både hotell och en 
stugby på samma ställe. Ni blir inkvarte-
rade i fullt utrustade stugor och får därmed 
alla fördelarna med en stugsemester men 
behöver inte laga mat, då både frukost- 
och middag serveras i hotellets restaurang. 
Semestercentret har en mängd aktiviteter: 
Spa-avdelning, inom- och utomhuspool, 
After Beach-club och aktiviteter för barnen 
i Krabbklubben varje dag under sommar-
perioden. Hotellet hjälper gärna med att 
boka t.ex. fisketur, golf, dykning, ölprov-
ning, kajaktur - och under veckorna 26-31 
finns det möjlighet för windsurfing. Det 
finns massvis att upptäcka här: Tanum 
Strand ligger nordöst om Göteborg vid 
västkusten och vid den trevliga staden 
Grebbestad (3,5 km) med fina gamla hus. 
Staden osar av känsla och avslappning och 
ligger intill vattnet – här hittar ni caféer, 
restauranger och små butiker. 

Ankomst:
Söndagar fram till 29.11.2009.

4 dagars långhelgEndast 1.549:-
Ring och hör närmare

Du hinner fortfarande!

Kilanda
Marknad

med Öppen Gård

Kristi Himmelfärds Dag torsdag 21 maj
Gudstjänst i kyrkan kl. 9.30

MARKNAD kl. 11-15

Ponnyridning, Tipspromenad, Underhållning av 
”Fyrklövern”, ”Slussdraget” och ”Grimbock” m.m. 

Flera serveringar.

Infarten. Skyltar visar vägen.

Inträde: 20:- 
alla över 16 år

Älvängen

Nol

Kilanda

Alingsås

Gråbo

Sjövik

Välkomna!

Kyrkan: Visning 12.00. Konsert 13.00. 
Med gospel.kom ”He is reliable”

Skolan/Kvarnen: Hembygdsföreningen. Hantverkare, 
konstnärer, Röda Korset Second Hand, smide.

Säteriet: Visning av ladugården med robotmjölkning, 
köttdjur, kaniner, Fårvallning, ”Skyttesimulator”, 
Traktorparad, Miljöinformation, blommor m.m.

LOPPIS PÅLOPPIS PÅ 
BOHUSSKOLANBOHUSSKOLAN

Lördag 16 maj kl 12-16
• Loppis
• Lotteri
• Fiskedamm
• Tipspromenad
• Fika
• Ansiktsmålning
• Musikföreställning
• Dekoration av Naglar 
- Manikyr
• Hårfl ätning och styling

Varmt välkomna!
Varmt välkomna!

TORP. I ett halvt sekel 
har Streaplers roat sin 
publik.

På Kristi himmels-
färdsdag bjuder det 
populära dansbandet in 
till jubileumsshow på 
Liseberg.

– Det ska bli fan-
tastiskt roligt och en 
kväll att minnas, säger 
sångaren Kenny Samu-
elsson.

13 mars 1959 bildades Stre-
aplers. Premiärspelningen 
ägde rum på Artistforum 
i Lorensbergs Cirkus året 
därpå. Framgångarna lät inte 
vänta på sig och snabbt blev 
gruppen ett eftertraktat namn 
bland landets nöjesarrangörer. 
Den stora dansbandsepoken 
började 1968 med flera hits på 
Svensktoppen.

– Sedan har det rullat på. 
Streaplers har hela tiden varit 
ett av landets mest bokade 
dansband, förklarar Kenny 
Samuelsson när lokaltidningen 
träffar honom hemma i villan i 
Torp utanför Älvängen.

Bröderna Håkan och 
Göran Liljeblad, som var 
med och startade gruppen, är 
still going strong och utgör 
tillsammans med Kenny 
Samuelsson, Kjetil Granli 
och Anders Larsson dagens 
upplaga av Streaplers.

Vårda varumärket
– Det gäller att vårda varu-
märket. Konceptet är som det 
alltid har varit, vi vill bjuda på 
bra dansmusik. Vi är måna om 
att behålla det så kallade Stre-
aplerssoundet, men självklart 
sker det en utveckling hela 

tiden och vi får nya influenser, 
säger Kenny.

Att Streaplers firar 50 år går 
inte obemärkt förbi. Just nu 
förbereds jubileumsshowen på 
Liseberg, som äger rum nästa 
torsdag. Tidigare välbekanta 
sångare som exempelvis Gert 
Lengstrand, Bjarne Lund-
qvist, Ove Pilebo och Towe 
Widerberg kommer att finnas 
med på jubileumskvällen.

– Vi inleder kvällen klockan 
sju med dans framför stora 
scenen. Vid halv tio-tiden drar 
jubileumsshowen igång och 
då kommer vi att blanda hits 

från 50 år. Konferencier blir 
Thomas Deutgen, vilket vi är 
väldigt glada för, säger Kenny.

Jubileumsåret i övrigt 
kommer att bjuda på ett skiv-
släpp till hösten och dessutom 
pågår inspelning av en doku-
mentärfilm.

– Filmen kommer att visas 
i SVT någon gång under 
hösten. Jag har sett några klipp 
och det verkar bli hur bra som 
helst, säger Kenny.

50-årsjubileet ska inte ses 
som något avslut för karriären, 
tvärtom! Dansbandsbranschen 
seglar just nu i medvind och 
det gäller i allra högsta grad 
Streaplers.

Fullbokade
– Vi är fullbokade och spelar 
så mycket vi vill och kan. I juli 
tror jag att vi har 23 speldagar 
inbokade. Det kommer stän-
digt ny publik till dansbanorna 
och det är roligt.

Slutligen kan noteras att 
kommande helg, 15-17 maj, är 
det Streaplers skiva som ges ut 
tillsammans med GT/Expres-
sens satsning ”Upp till dans”. 
Samma söndag medverkar 
gruppen hos Lotta Engberg i 
Bingolotto.

Streaplers fyller 50 år
– Firar med jubileumsshow på Liseberg

GRATTIS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kenny Samuelsson, sångare i Streaplers, Kenny Samuelsson, sångare i Streaplers, 
ser fram emot bandets 50-årsjubileum ser fram emot bandets 50-årsjubileum 
som äger rum på Liseberg nästa torsdag.som äger rum på Liseberg nästa torsdag.

3 FRÅGOR
Mest spelade Streaplerslåt 
genom tiderna?
– ”Till min kära” och ”Tusen öars 
land”.
Mest önskade Streaplerslåten 
ute nu?
– ”Till min kära”, ”Det regnar mot 
mitt fönster” och ”Främling”.
Personlig favorit?
– ”Linda Marie”. 

Internationell

Kattutställning 16-17 Maj
Drygt 560 katter/dag.

Café, lotteri, försäljning

ALLA RASER BÅDA DAGARNA

Ale Arena, Bohus

Öppet 10-16 lördag, söndag. Entré.

Karta se Gula Sidorna sidan 9, H2


